Sprawozdanie Przedstawiciela Naczelnictwa
ds. kontaktów i współpracy z CES
Kontakty z Konfederacją Skautingu Europejskiego w latach 2016-2018
W latach 2016 -2018 nastąpiła kontynuacja dobrych kontaktów pomiędzy ZHR a CES. Można nawet stwierdzić, iż
kontakty nabrały bardziej strukturalnego charakteru.
W lecie 2016 roku grupa polskich wędrowników z Gdyni i z Krakowa odwiedziła obóz letni holenderskiego szczepu
Ashanti. Przyglądali się chrztowi obozowemu i mieli okazję porozmawiać z liderami różnych pionów, a także ze
skautami starszymi.
W październiku 2016 odbył się coroczny zjazd CES, na którym, niestety, zabrakło przedstawiciela ZHR. Zrobiło to
ogromne wrażenie na członkach CES, którzy dopytywali się, czy ZHR zamierza jednak kontynuować współpracę z CES.
W sierpniu 2017 roku odbywał się Eurojam, zlot CES mający miejsce co 4 lata. Tym razem zlot przygotowała
hiszpańska organizacja zaprzyjaźniona z CES, OJE. W zlocie uczestniczyli również harcerze z ZHR, którzy mieli okazję
zapoznać się z kulturą Hiszpanii i innych krajów CES, z członkami CES, a takzę wymienić poglądy na temat ich sposobu
doświadczania skautingu.
W październiku 2017 roku odbył się kolejny coroczny zjazd CES. Tym razem wzięli w nim udział przedstawiciele ZHR.
Ponadto członkowie ZHR wzięli również udział w Indabie, spotkaniu młodych liderów, organizowanym jednocześnie
ze zjazdem.
Obecnie przygotowywana jest delegacja polskich wędrowników na Zlot z okazji stulecia ruchu wędrowniczego w
Wielkiej Brytanii.

Scoutnet
Scoutnet to niezależna platforma, na której spotykają się liderzy różnych organizacji skautowych, bez względu na ich
przynależność do struktur międzynarodowych. Myślą przewodnią Scoutnetu jest uczenie się od siebie nawzajem. Co
roku, w pierwszy weekend marca, osoby chętne spotykają się w kraju, który zaprosił uczestników w poprzednim
roku.
Scoutnet jest od kilku lat możliwy dzięki dotacjom uzyskiwanym z programu Erasmus+.
W 2017 roku odbył się jubileuszowy, bo 10, zlot Scoutnet. Powrócono do źródeł, poniewaz Scoutnet zorganizowano
ponownie w Holandii, gdzie odbywały sie też pierwsze spotkania. W spotkaniu wzięło udział 10 osób z ZHR.
W 2018 roku Scuotnet organizował ZHR. Pomimo odrzucenia wniosku o dotację na spotkanie przybyło około 40
liderów z całej Europy. Phm. Paweł Joński i jego kadra przygotowali bardzo zróżnicowany i atrakcyjny program, dzięki
któremu uczestnicy mieli okazję m.in. poznać realia życia w czasach komunizmu, a także polskie tradycje związane ze
(zbliżającymi się wówczas) świętami Wielkiej Nocy.
ZHR ma stałą i umocowaną pozycję wśród uczestników Scoutnetu. Scoutnet cieszy się także dużą popularnością
wśród polskich instruktorów, ponieważ nie tylko pozwala na rozszerzenie wiedzy i umiejętności harcerskich, a także
jest miejscem, gdzie można nawiązać ciekawe kontakty ze skautami z całej Europy.
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